Заједница делегата Рукометног савеза Србије

Сагласно члану 12. Правилнику ЗДРСС, Скупшина ЗДРСС на својој седници одржаној
дана 30.05.2009. године доноси:

КОДЕКС ПОНАШАЊА
ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕЛЕГАТА РС СРБИЈЕ

I ОСНОВНА НАЧЕЛА
Чланови ЗД РСС заснивају свој рад и деловање у рукометном спорту на основним
етичким принципима и достојанству свих субјеката рукометног спорта.
Радом у интересу рукометног спорта и његовог просперитета, настојимо да остваримо
сарадњу и разумевање, комуникацију, пре свега унутар ЗД РСС али и са другим
рукометним организацијама, органима и појединцима у рукометном спорту.
Дискриминација и дискриминаторско поступање чланова ЗДРСС је забрањено.
У остваривању тих циљева, дајемо следеће обећање:
- да ћемо се према обављању дужности делегата у рукометном спорту односити
достојанствено и поштено, поштујући рукометну игру и њена правила, делујући праведно
и одговорно према свим актерима рукометног спорта,
- да ћемо свој рад усмерити ка личном усавршавању, унапређењу знања, квалитета и
вештине суђења, да ћемо дати свој лични допринос унапређењу рада и просперитета
Рукометног савеза Србије, да ћемо поштовати одредбе овог Кодекса понашања.

II ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Члан ЗД РСС обавезан је да се према рукометној игри и свим учесницима рукометне
игре, односи у складу са актима организације.
Члан 2.
Члан ЗД РСС мора да има на уму и понаша се, не као независни појединац, већ као
припадник организације, која делује у функцији унапређења статуса рукометног спорта.
Члан 3.
Члан ЗД РСС не сме да се бави активностима које обухватају нечасне радње и рушење
интегритета или угледа било ког сегмента рукометног спорта.
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Члан 4.
Члан ЗД РСС не сме да злоупотреби овлашћења која проистичу из декларисаних
функција органа ЗД РСС , нити своје ангажовање сме да подреди личном интересу или
интересу негог другог члана организације.
Члан 5.
Члан ЗД РСС не сме да обмањује рукометне органе на свим нивоима, наводи друге
чланове ЗД РСС да чине или да сам чини поступке супротне важећим нормативним
актим ЗД РС Србије.
Члан 6.
Чланови ЗД РСС су обавезни да своје незадовољство радом органа, ЗД РСС или других
организација, најпре испоље пред УО ЗД РСС.
Члан 7.
Сваки члан ЗД РСС је обавезан да својим деловањем упозори или спречи чињење или
не чињење које као последицу може да има нарушавање угледа ЗД РСС.
Члан 8.
Члан ЗД РСС не сме да вређа, клевета или шири неистине о другом члану ЗД РСС.
Члан 9.
Сваки члан ЗД РСС мора бити свестан свога значаја и одговорности за успех рукометне
утакмице. Због тога, за утакмице за које су делегирани, чланови ЗД РСС, морају да буду
психофизички потпуно спремни.
Члан 10.
Члан ЗД РСС не сме да сноси последице због тога што је указао на неправилности у раду
ЗД РСС .
Члан 11.
Чланови ЗД РСС на рукометним утакмицама, за које су делегирани, морају да помажу
судијама у сваком тренутку, пре, за време и после утакмице делују као један тим.
Члан 12.
Чланови ЗД РСС су обавезни да благовремено указују на неправилности у раду ЗД РСС.
Члан 13.
Дужност је сваког члана ЗД РСС да на званичне утакмице за које је делегиран, долази
уредног изгледа и уредно одевен.
Члан 14.
Од сваког члана ЗД РСС тражи се да своју дужност на терену обавља поштено, доследно
и ненаметљиво. Једино чему члан ЗД РСС треба да се посвети од тренутка уласка на
терен је УТАКМИЦА.
Кодекс понашања ЗД РСС

Заједница делегата Рукометног савеза Србије

Члан
Члан 15.
Члан ЗД РСС не сме закаснити или да не дође на рукометну утакмицу за коју је
делегиран, а да то није претходно најавио надлежном органу или појединцу.
Члан 16.
По завршетку утакмице, члан ЗД РСС не треба да на терену објашњава своје одлуке, које
је донео за време утакмице.
Члан 17.
Члан ЗД РСС не сме да јавно коментарише суђење или начин обављања делегатског
посла, другог члана ЗД РСС , као ни учинак играча, тренера, клупских функционера .
Члан 18.
Делегати у одласку на званичну утакмицу не смеју путовати у организацији клубова, осим
у изузетним ситуацијама у повратку, када не постоји превозно средство .
Члан 19.
ЗД РСС има обавезу да сваком свом члану омогући једнаке услове за напредовање у
обављању делегатске дужности.
Члан 20.
Члан ЗД РСС не сме да наплати путне трошкове веће од прописаних.
Члан 21.
Чланови ЗД РСС који учествују у раду других рукометних организација и органа,
обавезни су да штите интересе ЗД РСС.
Члан 22.
За кршење одредби овог Кодекса понашања, члан ЗД РСС може бити кажњен у складу
са Дисциплинским Правилником ЗД РСС у зависности од тежине учињеног прекршаја, а
на основу пријаве било ког субјекта рукометне организације.
Члан 23.
Прекршаји одредби овог Кодекса понашања пријављују се УО ЗД РСС. Процену тежине
прекршаја и висине казне, обавиће Дисциплинска Комисија у складу са Правилником
ЗД РСС и Дисциплинским Правилником РСС.
Члан 24.
Жалбе на Одлуке из претходног члана, подносе се и решава их Управни одбор ЗД РСС, у
другом степену, чија је Одлука коначна.
Члан 25.
Против коначне одлуке надлежног органа, учесници у поступку могу поднети предлог за
подизање Захтева за заштиту Правилника, преко органа који је донео коначну одлуку.
Скупштина ЗД РСС, доноси одлуку само на основу подигнутог Захтева за заштиту
Правилника.
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Од предлога за подизање Захтева за заштуту Правилника не може се одустати.
Члан 26.
Одредбе овог Кодекса понашања у складу су са Правилником ЗД РСС, важе за све
чланове ЗД РСС почев од дана усвајања 30.05.2009. године и не могу се примењивати
ретроактивно.

Скупштина ЗД РСС
РСС
Председник
Његослав Милошевић,
Милошевић, с.р.
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